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Eerste termijn PS (Statencommissie OGB 6 mei 2020) 
Aanleveren uiterlijk maandag 20 april 2020 statengriffie@drentsparlement.nl 
 
9. Toekomstagenda Regio Groningen-Assen ‘Kwaliteitssprong voor de regio’ 2020-2015;  

Statenstuk 2020-921  
 
Fractie: PvdA 
 
Vraag/Vragen: 
In het jaarverslag van RGA wordt de samenwerking positief benoemd. Onder meer op het gebied van de af-
stemming mbt woningbouw en het uitgeven van bedrijventerreinen. Het ligt voor de hand de specifieke ver-
schillen/wensen/mogelijkheden goed in ogenschouw te nemen. 

1. Is GS op de hoogte hoe er op gemeentelijk niveau bij de betreffende Drentse gemeenten (Assen, 
Noordenveld, Tynaarlo) tegen het samenwerkingsverband wordt aangekeken ? 

2. Zo ja, kan GS iets over het gemeentelijk draagvlak zeggen ? 
 
 
Fractie: Forum voor Democratie 
 
Vraag/Vragen: 
De meest relevante passages uit het stuk en het bijgevoegde lange-termijn-plan zijn de volgende: 
 
‘’De regio Groningen-Assen krijgt ook meer en meer een internationaal karakter. Buitenlandse bedrijven zien 
onze regio - centraal gelegen op de as Hamburg-Amsterdam - steeds vaker als een interessante vestigings-
plaats. De Eemshaven, Groningen Airport Eelde en spoorverbindingen met Duitsland dragen bij aan de 
goede bereikbaarheid van onze regio. En dankzij onze uitmuntende universiteit en hogescholen weten 
steeds meer buitenlandse studenten de weg naar onze regio te vinden’’ 
‘’Voor de RGA zit de kracht van regionale samenwerking met name in: verbetering van de regionale infrastruc-
tuur De RGA: dat zijn we dus met z'n allen.’’ 
 
‘’We willen hierin, naast uiteraard de binnenregionale opgaves op het gebied van wonen, economie en mobili-
teit, de volgende ambities uitwerken: Versterken van de positie van Metropoolregio Groningen-Assen op 
de as Hamburg- Amsterdam inclusief goede en snelle verbindingen.’’ 
 
Commentaar: 
FVD acht regionale samenwerking zoals beoogd in de doelstellingen van de Toekomstagenda Regio Gronin-
gen-Assen belangrijk en is om die reden geneigd om in te stemmen met het voorgenomen besluit van GS, 
maar … (en dat is een hele grote maar) hoewel Groningen Airport Eelde in de inleiding expliciet genoemd 
wordt als een van de cruciale factoren bij de hoofddoelstelling (Versterken van de positie van Metropoolregio), 
wordt er daarna in de plannen met geen woord meer over gerept. 
Dat is heel merkwaardig. De nota stelt immers:  ‘’De RGA: dat zijn we dus met z’n allen’’ en dat is nou pre-
cies waar de schoen lelijk wringt bij  Groningen Airport Eelde. Groningen heeft immers zijn handen – goed-
deels – afgetrokken van het noodlijdende vliegveld, zodat het in de lucht houden ervan vrijwel volledig op re-
kening van Drenthe komt, terwijl het belang van de luchthaven in feite groter is voor het meer internationaal 
georiënteerde Groningen (RUG, Eemshaven) dan voor Drenthe.  
FvD pleit er dan ook voor om in  de Toekomstagenda Regio Groningen- Assen (die immers naar eigen zeg-
gen, ‘’coördineert en faciliteert’’) expliciet op te nemen dat het streven naar ‘’hernieuwde eendrachtige samen-
werking tussen Groningen en Drenthe’’ (organisatorisch, maar ook financieel) voor het in stand houden van de 
Groningen Airport Eelde, één van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren is. 
Dat is, naar onze smaak, veel belangrijker dan de lovenswaardige, maar wel erg vage en vrijblijvende doel-
stellingen waar de nota – zeer breedsprakig – wel van rept. 
Eenzelfde opmerking zou ook gemaakt kunnen worden bij de voorgenomen regionalisering van de RUG, waar 
de nota ook als het graf over zwijgt. 
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- Kan GS zowel Groningen Airport Eelde als de regionalisering van de RUG opnemen in de toekomst-
agenda Regio Groningen-Assen? 
a. Hoe kijkt GS tegen bovengestelde verzoek aan? 

 
 
Fractie: VVD 
 
Voorzitter, 
Volgens onze fractie is de Regio Groningen-Assen een sterke regio en van groot belang voor Drenthe. Wij 
staan positief ten opzichte van het ‘krachten bundelen’, maar plaatsen wel enkele kanttekeningen bij het geko-
zen construct en de invulling ervan. 
 
Onze fractie heeft de afgelopen jaren meerdere malen verzocht om als PS betrokken te worden bij de evalua-
tie. Tot dusverre gebeurt de evaluatie echter steeds door de direct betrokkenen zelf. Zij zijn steevast enthou-
siast. Voor raads- en statenleden worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin iedere aanwezige 
ook zijn mening kan inbrengen. Maar dit ervaren wij eerlijk gezegd niet als een gezamenlijke evaluatie. Dit be-
tekent dat wij alleen op momenten als deze onze inbreng kunnen geven, wat al snel voelt als mosterd na de 
maaltijd. De nieuwe plannen zijn immers al weer gesmeed. 
 
Enkele jaren geleden hebben wij uitgebreid in deze Staten onze bedenkingen geuit over constructies zoals de 
RGA. De politieke legitimatie is zwak, doordat het bestuur gecontroleerd wordt door de verschillende raden en 
staten, die niet gezamenlijk besluiten nemen. Er worden grote potten geld gevuld, waaruit bestuurders kunnen 
putten. Uiteraard voor goede projecten, maar de politieke kaderstelling en controle hierop is door het construct 
marginaal.  
 
Ons tweede punt van kritiek is dat de RGA o.i. regelmatig wordt ingezet voor zaken die ook heel goed door 
gemeenten of provincies zélf georganiseerd kunnen worden, zoals we dat ook in andere regio’s van Drenthe 
doen. Alleen die projecten die duidelijk over grenzen heen gaan en meerdere partijen (gemeenten, provincies) 
betreffen, zouden onder deze vlag uitgevoerd moeten worden. Zo houden we de werkprocessen in de provin-
cie uniform, voorkomen we dubbel werk, en houden we de politieke legitimatie goed georganiseerd.  
 
De VVD acht de bereikbaarheidsopgave en op onderdelen de economische opgave belangrijke onderwerpen 
voor de RGA. Wonen is een belangrijke opgave voor provincies en gemeenten, maar de grens houdt niet op 
bij de RGA, we zien dit deels overlappend aan eigen beleidsactiviteiten.  
Onder de vlag ‘Regionale en Innovatieve projecten’ zien we veel mooie projecten, maar van de meeste ont-
gaat ons de reden waarom RGA deze (mede) financiert en waarom dit niet gewoon via de gemeente/provincie 
kan lopen. Dit vinden wij een belangrijk punt voor de evaluatie. 
 
Er wordt nu voorgesteld een vierde pijler toe te voegen ‘Ruimtelijke kwaliteit’, met als groot onderdeel het pro-
ject Groeningen. De VVD ziet niet in waarom dit onderdeel zou moeten zijn van de RGA. Waarom kunnen pro-
vincie en stad Groningen dit project niet gezamenlijk oppakken? 
 
Vragen aan het college: 
1. Wij lezen over de nieuwe vierde pijler Ruimtelijke Kwaliteit:  ‘Voor ons als college zal hierbij de regionale 

meerwaarde nadrukkelijk het uitgangspunt zijn’. Kunt u aangeven wat van het project Groeningen  de regi-
onale meerwaarde is, maar vooral ook wat aan dit project niet gerealiseerd kan worden als gemeente en 
provincie Groningen dit zelfstandig (zonder RGA) uitvoeren? 

2. Ten aanzien van de ‘Wonen’ pijler: binnen Drenthe heeft de provincie als het goed is (conform de omge-
vingsvisie) gevraagd aan alle gemeenten een woonvisie op te stellen, in samenwerking met de buurge-
meentes. Wat ons betreft een goed proces. Hoe verhouden de lokale woonvisies zich tot de RGA die ook 
onderzoek doet en regionale afspraken maakt over woningbouw?  
We vrezen een grote overlap met gemeente en provincie. Hoe houden we dit doelmatig? 

3. Kennisbank opzetten voor datagedreven sturing. Is hier geen sprake van overlap met de instrumenten van 
de provincie? Hoe wordt dit voorkomen? 
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Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen: 
• De GroenLinks fractie heeft kennisgenomen van de evaluatie en actualisatie van de Regiovisie Gronin-

gen-Assen. Hierover hebben we de volgende vraag: 
• Aangezien meerdere malen vermeld staat dat de Regio Groningen-Assen op de as van Amsterdam-Ham-

burg ligt is, is de vraag of er voldoende verkend is dat deze regio ook zo geoormerkt wordt door Amster-
dam en Hamburg?  

• Indien dit het geval is; Is er ook gekeken naast de provinciale bijdrage naar de Europese financieringsmid-
delen voor deze regio om de regio nog krachtiger te maken?  

 
 
Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen: 
Gezien de impact van de Corona-crisis op de economie, ook in Noord Nederland, is het niet beter om de uit-

werking van deze agenda op te schorten totdat er meer duidelijkheid is over waar de grote knelpunten in 
het Noorden zijn gelegen? 

 
 
Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen: 
Er wordt een vierde pijler toegevoegd: Ruimtelijke Kwaliteit. Deze moet voor meer integrale afstemming tus-
sen de andere pijlers (Economie, Wonen, Mobiliteit) zorgen. Voor deze pijler wordt een budget voorgesteld 
van € 5,17 miljoen, inclusief REIP. De resterende 2,17 miljoen heeft geen invulling. 
Dit moet later blijken uit stuurgroepvergaderingen. Het uitgangspunt van het college ‘nadrukkelijke regionale 
meerwaarde’ lijkt mij niet voldoende. Samengevat zou deze pijler moeten zorgen voor ‘de mooiste regio van 
Nederland’. Wat moet volgens het college nu plaatsvinden onder de pijler Ruimtelijke Kwaliteit? 
Op dit moment is het gebruik van de middelen (2,17 miljoen) niet helder. 
 
Onder V. Thema’s 
Op meerdere plaatsen kunnen we lezen dat de RGA gaat werken aan profielen en beleid. Hoe verhoudt zich 
dit tot het beleid van de deelnemers (Raden en Staten)? Geeft de RGA input voor het beleid, of wordt dit lei-
dend?  
 
Goed om te lezen dat het thema Economie meer omvat dan alleen het Economisch Platform. De extra werk-
zaamheden worden passend gemaakt in het bestaande budget. Hoe dan? 
 
Bij het thema Wonen wordt een verband gelegd tussen een lagere verdiencapaciteit (door lage woningbe-
hoefte) en weinig investeringsruimte. Vervolgens wordt gesproken over fondsvorming. Wat moeten we ons 
daarbij voorstellen? In de begroting is alleen rekening gehouden met analyses en verkenningen.  
 
Onder het thema Mobiliteit wordt gesproken over stedelijke en goederenlogistiek, waaronder de bevoorrading 
van retail en bezorging van consumentengoederen. In dit kader moet gewezen worden op de ‘verdozing’ van 
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de regio: de groei van het logistiek vastgoed en de opkomst van XXL-distributiecentra. Op welke wijze wordt 
dit onderwerp meegenomen, bijvoorbeeld onder de pijler Ruimtelijke Kwaliteit? 
 
 
Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen: 
Geen 
 
 
Fractie: D66 
 
Vraag/Vragen: 
Welke invloed heeft de Corona crises op deze toekomstagenda? 
 
 
Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen: 
In het stuk kunnen wij eerst lezen dat er een vierde pijler wordt toegevoegd aan het samenwerkingsverband, 
te weten “: Ruimtelijke Kwaliteit”.  En we lezen dat ‘nader overleg met het regiobureau er toe heeft geleid dat 
de Regionale en Innovatieve projecten niet onder de vier pijlers gaat vallen”.  

1. Hoe zit dit nu met de structuur van dit samenwerkingsverband, is dit na 22 jaar dan nog niet uitgekris-
talliseerd?  

2. En hoe denkt dit samenwerkingsverband te kunnen inspelen op de veranderde wereld na de corona-
crisis? Hier lezen we niets over, en dat lijkt ons toch wel cruciaal in een toekomstvisie. Graag een re-
actie op deze 2 vragen van de gedeputeerde.  

 
De fractie van de partij voor de Dieren was aanwezig bij één van de informatieavonden van de Toekomst-
agenda en daarvan kregen wij een beeld dat het niet duidelijk is wat het doel is van dit samenwerkingsver-
band. Nu uit deze stukken blijkt dat er zelfs vrij eenvoudig een pijler wordt toegevoegd en er nog een vijfde 
pijler moet worden gecreëerd. Ook uit de evaluatie en actualisatie van de Regiovisie Groningen-Assen komt 
een diffuus beeld naar voren. We onderschrijven het samenwerken in Noord-Nederland als overheden en bur-
gers, maar wat ons betreft is dit gehele samenwerkingsverband aan revisie toe.  

3. Graag de mening van GS of die het met ons eens is en zo ja hoe dit zal worden opgepakt.  
 
Voor ons is onduidelijk wat de meerwaarde is van het in stand houden van dit samenwerkingsverband omdat 
er onvoldoende inzichtelijk is gemaakt wat de doelen en de resultaten zijn. Het verlengd toekennen van 
900.000 Euro per jaar is wat ons betreft dan ook niet opportuun.  
 

4. We willen graag weten van de gedeputeerde of de activiteiten van RGA en dan met name de succes-
volle Regionale en Innovatieve Projecten kunnen worden ondergebracht bij het SNN. Dit zou wat ons 
betreft een manier kunnen zijn om de publieke gelden efficiënter en effectiever in te kunnen zetten. 
Graag een reactie van de gedeputeerde. 
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